
উপেজলার নাম: নামগ  সদর 
 

ম জলমহােলর নাম (তফিসল: 
মৗজার নাম, জএলনং, মাট 

দাগ, মাট আয়তন) 

ইজারা ময়াদ 
ইজারাধীন হেল ইজারাদােরর নাম ও কানা) 

বািষক ইজারা  ১৪২৮ বাংলা সেনর ইজারা  পিরেশাধ করা 
হেয়েছ িকনা? 

ম  

হ  না 
(পিরেশাধ না হওয়ার 

কারণ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১০ 
১ িশয়ালমারা প 

মৗজা-িতঘিরয়া গং 
১৩  দাগ 

পিরমাণ-২৩.৯৩ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মাঃ আ ল আিজজ 

সভাপিত 
ওেয়জখালী ইসলাম র জগজীবন র ম: স: স: িল:, 

াম-ওেয়জখালী, ডাকঘর- নামগ , নামগ  
সদর, নামগ  

১০,০৬,২০৬/- হ  -  

২ চাতল িবল ও চপ  িবল 
মৗজা-রােম র র গং ৪ (চার) 

গ া অংশ 
পিরমাণ-৩৫.৩৩ একর 

১৪২৮-১৪৩৩ 
জনাব কনক লাল িব াস 

স াদক 
বােদসাদক র-ইছাগিড় কলাউড়া ম: স: স: িল:, 

াম-ইছাগিড়, নামগ  সদর, নামগ  
 

৯,৯২,০২৭/- হ  -  

৩ ঝাওয়ার হাওর প 
মৗজা-ঝাওয়ার চর 

১৫   দাগ 
পিরমাণ-১১৮.১৪ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব মা: রিহম ব , সভাপিত, নেলায়ারপাড় 

িদশারী ম: স: স: িল:, াম-নেলায়ারপাড়, ডাকঘর-
গৗরারং, নামগ  সদর, নামগ  

৬,২৫,০০০/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

৪ বড় বাওন বড় দাইড় 
মৗজা-কাইরঘাট-১১৮ 

০৪  দাগ 
পিরমাণ-৪০.০০ একর 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব মা: ল আমীন 

স াদক, শাহ র হাছনবাহার ম: স: স: িল:,  াম-
শাহ র, ডাকঘর- নামগ , নামগ সদর, 

নামগ  

৫,৭২,৫৫৩/- হ  -  

৫ মরাগাং ধাপাখালী 
মৗজা- মাইজবাড়ী গং  

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৭১.৬২ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব মা: হা ন িময়া, সভাপিত, গাদারগ ও ম: স: 

স: িল:, াম- গাদারগ ও, ডাকঘর-আলেহরা, 
নামগ  সদর, নামগ  

 

১১,০৮,১৭২/- হ  -  

৬ রৗয়া ফাটা িড় গায়া ড়া ও 
য়া িবল 

মৗজা- গাধর 
০৪  দাগ 

পিরমাণ-১৫৬.৯৭ একর 

১৪২৬-১৪২৯ 
জনাব মা: ল ইসলাম, স াদক, দিরয়াবাজ 
গায়া ড়া কলাউড়া ম: স: স: িল:, াম-কলাউড়া, 

পা: শাি গ , নামগ  সদর, নামগ  
 

৫,৮২,১৯০/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

৭ বরাগীমারা িবল 
মৗজা- গাদারগ ও গং 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব িরপন বমন, স াদক, জগ াথ র একতা ম: 

৭৪,৪২৫/- হ  -  



০৪  দাগ 
পিরমাণ- ৪৬.০২ একর 

স: স: িল:, াম-জগ াথ র, ডাকঘর ও উপেজলা-
নামগ  সদর, নামগ  

৮ mv‡djv eowej I Kzwo wej 
70.89 GKi 

 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মাঃ আ ল ম ান 

সভাপিত 
কাি গ ও রানগ ও ম: স: স: িল:, াম-কাি গ ও 
( রানগ ও), ডাকঘর- গৗরারং, উপেজলা- নামগ  

সদর, নামগ  

৬,২৯,৪৪৮/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

৯ ‡iŠqv MRvwiqv wcQwjqv MÖæc 
মৗজা-কাঠইর, ৭  দাগ 

74.48 GKi 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব মা: তারা িময়া, স াদক, গািব র ম: স: 
স: িল:, াম- গািব র, ডাকঘর-জানীগ ও, 

নামগ  সদর, নামগ  

১,৭০,৬২৫/- হ  -  

১০ বড় উৎমা িবল 
মৗজা-জায়ফর র, ২  দাগ 

21.58 GKi 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব আজাদ িময়া, সভাপিত, ভবানী র জগ াথ র 
ম: স: স: িল:, াম-জগ াথ র, ডাকঘর- বতগ , 

নামগ  সদর, নামগ  

৩,৬৩,৭১৯/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

১১ শাহ পাথািরয়া প জলমহাল 
মৗজা- গীরগ ও 

৯  দাগ 
পিরমাণ-৭১.০৩ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব মা: আ ল মতলীব, সভাপিত, শা ক ম: স: 
স: িল:, াম-জানীগ ও, পা: জানীগ ও, নামগ  

সদর, নামগ  

৫,৯৭,৭১৩/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

১২ করচা নদী 
মৗজা-মনমেতর কাড়া-১৮ গং 

৫  দাগ 
পিরমাণ-৭৯.৫৯ একর 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব িবধান দাস, স াদক, উেপ নগর হিরনগর 

ম: স: স: িল:, াম-হিরনগর, পা: গৗরারং, 
নামগ  সদর, নামগ  

১৫,০৩,৪৫০/- হ  -  

১৩ গজািরয়া নদী প 
মৗজা- রতন -১৪ 

১৫  দাগ 
পিরমাণ- ৮০.৭৯ একর 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব মা: নজ ল ইসলাম 

সভাপিত, রংধ  ম: স: স: িল:, সাং- জগ াথ র, 
ডাকঘর- গৗরারং, নামগ  সদর, নামগ  

৫৪,০০০/- হ  -  

১৪ সােপর দাড়া নদী 
মৗজা- যাগীরগ ও-১৫৫ 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৫৮.৮৭ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব মা: সাহাব উি ন, সভাপিত, ইসলাম র, 

সিলম র, গায়ারছড়া ম: স: স: িল:, াম-
ইসলাম র, পা: জানীগ ও, নামগ  সদর, 

নামগ  

৩,৫৫,৪৭০/- হ  -  

১৫ কয়া িবল ও কাইমা িবল 
মৗজা-জানীগ ও গং 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-২৩.৫৯ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব মা: এরশাদ আলী, স াদক, সিলম র ম: 

স: স: িল:, াম-সিলম র, ডাকঘর-জানীগ ও, 
নামগ  সদর, নামগ  

১২,২৩৯/- হ  -  

১৬ ডাফা প 
মৗজা-কাঠইর-১৫৬ 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৩৬.১২ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব তােল র রহমান, স াদক, জানীগ ও ম: স: 
স: িল:, ামও ডাকঘর-জানীগ ও, নামগ  সদর, 

নামগ  

৫,৩৭,২৯৮/- হ  -  



 
১৭ পািখর মা িবল 

মৗজা-মনমেতর কাড়া 
০২  দাগ পিরমাণ-২২.৮১ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মাঃ জাহা ীর আলম, সভাপিত, লকিল 
ম: স: স: িল:, াম- নায়াগ ও, ডাকঘর- গৗরারং, 

নামগ  সদর, নামগ  

৩৫,৭৩৮/- হ  -  

১৮ ৮২/২ রমা নদী 
মৗজা-হির র-১৫১ গং 

১০  দাগ, পিরমাণ-১১০.২০ 
একর 

১৪২৩-১৪২৮ 
জনাব মা: এবা র রহমান, সভাপিত, নীল র 
অ গামী ম: স: স: িল:, সাং-নীল র, নামগ  

সদর, নামগ  

২,৯২,২১৯/-  - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

১৯ লাইয়া গজািরয়া প 
মৗজা- মনমেতরকাড়া-১৮ 

১২  দাগ, পিরমাণ-৪৭.৪৭ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব রােকশ চ  বমন, স াদক, ড়ারব  ম: স: 

স: িল:, াম-রা ামা য়া, ডাকঘর- গৗরারং, 
নামগ  সদর, নামগ  

 

৪,৮১,৯৯৯/- হ  -  

২০ বড় কাংলার হাওর প জলমহাল 
মৗজা- িবরাম র গং 

০৬  দাগ  
পিরমাণ-৩৯৬.১৬ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব ম াজ আলী, সদ , িবরাম র ম: স: স: িল:, 

াম-িবরাম র, ডাকঘর-আমবাড়ী, নামগ  সদর, 
নামগ  

 

৯,৫৬,১০৩/- হ  -  

২১ কবাহারা িবল 
মৗজা-কাঠইর-১৫৬ গং 

দাগ- ০২ , পিরমাণ-৫২.৮১ 
একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব মা: জাহান িময়া, স াদক, অ নী ম: স: স: 
িল:, াম- গািব র, ডাকঘর-জানীগ ও, নামগ  

সদর, নামগ  
 

৮২,৬৮৮/- হ  -  

২২ জাউড়া জলমহাল 
মৗজা-র ল র-১১৭ 

দাগ-০৩ , পিরমাণ-২৪.০৩ 
একর 

১৪২৮-১৪৩৩ 
জনাব মা: শাহজাহান, সভাপিত, গাজাউড়া ন ন 

হাছননগর ম: স: স: িল:, াম- গাজাউড়া, নামগ  
সদর, নামগ  

 

১,৯৯,৭৭৩/- হ  -  

 

  



উপেজলার নাম: শা া 
ম জলমহােলর নাম (তফিসল: 

মৗজার নাম, জএলনং, মাট 
দাগ, মাট আয়তন) 

ইজারা ময়াদ 
ইজারাধীন হেল ইজারাদােরর নাম ও কানা  

বািষক ইজারা  ১৪২৮ বাংলা সেনর ইজারা  পিরেশাধ করা 
হেয়েছ িকনা? 

ম  

হ  না 
(পিরেশাধ না হওয়ার 

কারণ) 
১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ১০ 
১ বািহর চা া িবল 

মৗজা-ম য়া-৫৯ গং 
৩  দাগ 
পিরমাণ-৪৯.৪৩ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব বীের  চ  দাস 

সভাপিত 
শা া (আলীনগর) ম: স: স: িল:, াম-শা া 
(আলীনগর), ডাকঘর-শা া, শা া, নামগ  

১,৯৬,৭৯৭/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

২ কাপনা িবল 
মৗজা- ার র-৪৫ 

৭  দাগ 
পিরমাণ-৪৪.৬২ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব নীলকা  সরকার 

স পাদক 
ার র ম: স: স: িল:, াম- ার র, ডাকঘর-

ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

১৭,৭৪৮/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

৩ চাম  নদীর আগারপাড় রমার 
িব ও কাড়া 
মৗজা-ম য়া-২০ 

১  দাগ 
পিরমাণ-২০.৩৮ একর 

- - - - ১৪২০ বাংলা সেনর পর 
হেত আ হী ইজারা 
হীতার অভােব ইজারা 

হয়িন। 

৪ কা য়া নদী 
মৗজা-নারিকলা-২৩ গং 

৬  দাগ 
পিরমাণ-৮.৯৬ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব িদপক দাস 

সদ  
দ াম ঢালপশী ম: স: স: িল:, াম-দ াম, 

ডাকঘর-পাথািরয়া, িদরাই, নামগ  

১,১২,০৭৫/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

৫ কালনী নদীর ই  ডহর  ও 
এক  ডাকবা  
মৗজা- তাপ র-৩৪ 

১  দাগ 
পিরমাণ-৭৩.২৫ একর 

- - - - ১৪২২ বাংলা সেনর পর 
হেত আ হী ইজারা 
হীতার অভােব ইজারা 

হয়িন। 

৬ চা া িবল প 
মৗজা-ছি শচক-২৮ 

০৪  দাগ 
পিরমাণ-৬৩.৩৯ একর 

- - - - ১৪২২ বাংলা সেনর পর 
হেত আ হী ইজারা 
হীতার অভােব ইজারা 

হয়িন। 
৭. আ ারাইন নদী 

মৗজা- ম য়া ৫৯ গং 
০৩  দাগ 
পিরমাণ-৬৫.৪৭ একর 
 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব নীল চ  দাস 

সভাপিত 
রৗয়া ম: স: স: িল:, াম- রৗয়া, ডাকঘর- হাইল, 

শা া, নামগ  

২,৭৯,৫৬৭/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 



৮. শয়তানখালী ৬  খ  
মৗজা-ছি শ-২৪ 

০১  দাগ 
পিরমাণ- ১০১.৩৫ একর 

- - - - ১৪১১ বাংলা সেনর পর 
হেত আ হী ইজারা 
হীতার অভােব ইজারা 

হয়িন। 
৯. গাদী নদী জলমহাল 

মৗজা- হাইল-৬০ গং 
০৬  দাগ 
পিরমাণ- ৭৬.১৭ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব মা: শাহীন িময়া 

স াদক 
ভড়ােমাহনা ম: স: স: িল:, সাং- হােসন র 

(েভড়ােমাহনা), ডাকঘর- হাইল, শা া- নামগ   

১,৪১,৭৫০/-  - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

১০. হির র নদী কািশত 
মঘনাপাড়া 
মৗজা-হির র-৪৬ 

০১  দাগ 
পিরমাণ-২৯.৭৬ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
দীপ দাস 

স াদক 
মঘনাপাড়া ম: স: স: িল:, সাং- মঘনাপাড়া, 

ডাকঘর- ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

১,৫০,৪৯৫/- হ  - - 

১১. দাড়াইন নদী ২য় খ  
মৗজা-শা া-৬৬ গং 

১৪  দাগ 
পিরমাণ- ৬৮.৪৫ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব তা ল হােসন 

স াদক 
দাড়াইন ম: স: স: িল:, সাং-দাম র চি শ, 

ডাকঘর-আজিমরীগ  
উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

২,৩০,৯৪৭/- হ  -  

১২. ার র নদী 
মৗজা- ার র-৪৫ গং 

০৯  দাগ 
পিরমাণ-৫৮.৭৮ একর 
 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব কা  সরকার 

সভাপিত 
ার র ম: স: স: িল:, সাং- ার র 

ডাকঘর- ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

১,৬৫,৪৩০/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

১৩. কািবলা িবল 
মৗজা-ভা মা দ র-১২ 

০৫  দাগ 
পিরমাণ-৩৩.৬৬ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
ত মার দাস 
স াদক 

বাহারা ম: স: স: িল:, াম-বাহারা, ডাকঘর-
ি য়ারগ ও, উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

৫,২৩,২৫৫/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

১৪. দ পাড়া কািশত গােছর জায়ার 
মৗজা- দ পাড়া  

০১  দাগ  
পিরমাণ-৮৩.৫২ একর 
 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব অিজত মার দাস 

স াদক 
িমলন ম: স:স: িল:, সাং-শাসকাই, ডাকঘর-

কািদরগ , উপেজলা-শা া, নামগ  

১০,৪০,৫৪৭/- হ  - - 

১৫. মাউিত িবল ও গড়ািলয়া 
মৗজা- খলাইন-৪০ 

০১  দাগ 
পিরমাণ- ৫২.০৭ একর 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব েসন িব াস 

স াদক 
িনয়ামত র ম: স: স:  িল:, সাং-িনয়ামত র, 

ডাকঘর-আন র, শা া, নামগ  

৫,৭২,৪০০/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

  



১৬. গালমা িবল প 
মৗজা- গায়ানী-৪৯ 

০২  দাগ 
পিরমাণ-৩০.৬৬ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মা: আ  তােহর 

সভাপিত 
হােসন র ম: স: স: িল:, সাং- হােসন র, ডাকঘর-

হাইল, উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

১,৫৩,৮৭৪/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

১৭.  ঘাগ য়া গিলয়া পেত া িবল 
মৗজা-হির র-৪৬ 

০৬  দাগ 
পিরমাণ-১২৭.০৩ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব দীপ মার দাস 

স াদক 
মঘনাপাড়া ম: স: স: িল:, সাং- মঘনাপাড়া, 

ডাকঘর- ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

৬,৩২,৯০৭/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

১৮. ভা া িবল প 
মৗজা- মৗরা র 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-১৬০.০৭ একর 

১৪২৩-১৪২৮ 
জনাব রি ত দাস 

স াদক 
একতা ম: স:স: িল:, সাং-আ য়াই, ডাকঘর-

কািদরগ , শা া, নামগ  

৩,১৫,৩১০/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

১৯. ধা ার মা ার চা া িবল 
মৗজা- ভড়ােমাহনা-৬৩ গং 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৬৯.২০ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব ােণশ চ  দাস 

স াদক 
শা া (আলীনগর) ম: স: স: িল:, াম-শা া, 

ডাকঘর-শা া, নামগ  

৬,৮১,২৯২/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

২০ চৗকা চাতলী বা য়া বাঘাপাড়া 
িবল 
মৗজা-কাি গ ও-৩৭ 

০১  দাগ 
পিরমাণ-৬৯.৫০ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব মা: সামাদ িময়া 

স াদক 
শাি নগর ম: স: স: িল:, সাং-কাি গ ও, ডাকঘর-

ি য়ারগ ও, উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

৭৬,৯৮৪/- হ  - - 

২১. বাহারা নদী কািশত ভা া িবল 
মৗজা- িমজা র-১ 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৫৩.৮৬ একর 

- - - - জলমহাল েত মহামা  
হাইেকাট িবভােগর িরট 

িপ শন নং-৫৭৪১/২০১৯ 
এর িবগত ২৩/০৫/২০১৯ 
তািরেখর আেদেশ ল 
জারীসহ  ০৩ (িতন) 

মােসর িগতােদশ দান 
কের জলা শাসক, 
নামগ েক ০৭ (সাত 
কাযিদবেসর মে  

ইজারা  হণ কের 
উ য়ন পিরক নার 

আওতায় আেবদনকারী 
সিমিতেক ভাগদখল 
করার অ মিত দান 

করা হেয়িছল।  



২২. চি ডহর কািশত িব িবল 
মৗজা- ছা র-৬৭ 

০১  দাগ 
পিরমাণ- ২৬.৮১ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব িদলীপ মা  দাস 

সভাপিত 
আন র িহিলপ ম: স: স: িল:, সাং-আন র, 

ডাকঘর-আন র, উপেজলা- শা া, জলা- 
নামগ  

৯০,৯১৫/- হ  - - 

২৩. হাতনী িবল প 
মৗজা- জয় র-১৪ গং 

৮০  দাগ 
পিরমাণ- ৫০১.২৬ একর 

১৪২৮-১৪৩৩ 
জনাব িবকাশ র ন দাস 

স াদক 
হাতনী জয় র ম: স: স: িল:, সাং-জয় র, ডাকঘর-

আন র, িদরাই, নামগ  

৫৫,৪২,৯৬৯/- হ  - - 

২৪. হািরয়া িবল 
মৗজা-রা তলা-৪ 

০৪  দাগ 
পিরমাণ-৫৪.১৩ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব জগ ল রিশদ 

স াদক 
শাপলা উজান ইয়ারাবাদ ম: স: স: িল:, সাং-উজান 

ইয়ারাবাদ, ডাকঘর- েজ গ , শা া, নামগ  

৭,৫৮,০৭২/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

২৫. ব শপািতয়া কািশত 
ভড়ােমাহনা 
মৗজা- ভড়ােমাহনা-৬৩ 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-১০৬.৯৫ একর 

১৪২৫-১৪৩০ 
জনাব িহরন লাল দাস 

সভাপিত 
কািদর র ম: স: স: িল:, সাং-কািদর র, ডাকঘর-

আজিমরীগ , শা া, নামগ  

৮,৭৮,৯০৭/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

২৬. টকা জাওর প 
মৗজা- টকা-১৯ 

১৯  দাগ 
পিরমাণ-১১৭.৮১ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব েপ  দাস 

সদ  
কিল ম ম: স: স: িল:, সাং-কিল ম, িদরাই, 

নামগ  

৫,২৫,১২৬/- হ  - - 

২৭. মরাগাং প 
মৗজা-বলরাম র গং 

 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব পিরমল চ  দাস 

সভাপিত 
যা া র ম: স: স: িল:, সাং-যা া র, ডাকঘর-

ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

৭,৫৯,৬২৩/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

২৮. সাউেদর  লাপকা ং 
মৗজা-ছি শ-২৮ 

০১  দাগ 
পিরমাণ- ৩১.৫০ একর 

১৪২৮-১৪৩৩ 
জনাব মনেতাষ মা  দাস, সভাপিত, বড়খাল ম: স: 
স: িল:, াম-আন র, ডাকঘর-আন র, শা া, 

নামগ  

১,৩০,৮৯১/- হ  - - 

২৯. ফনকাই জলমহাল 
মৗজা- ভাটগ ও-৫৬ গং 

০৪  দাগ 
পিরমাণ-২৩.২০ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব অ কা চরণ দাস, স াদক  

মদা ন নহা  ম: স: স: িল:,  াম- মদা, ডাকঘর-
পাহাড় র, উপেজলা- শা া, জলা- নামগ  

 

৬,৩৩৩/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

 

  



৩০. কািশ র লাইড়া িদঘা প িস 
িমজা র-১ গং 
৮৯  দাগ 
পিরমাণ-৩৭৭.০৩ একর 
 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব মেনার ন বমন 

স াদক 
বাজারকাি  পালী ম: স: স: িল:, সাং-

বাজারকাি , ডাকঘর- েজ গ , শা া, নামগ  

১২,০০,৩৪৮/- হ  - - 

৩১.  কািশ র লাইড়ািদঘা প িড 
মৗজা-কািশ র-৭ গং 

০৫  দাগ 
পিরমাণ-৮৯.৫১ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব আ ল খােলক 

স াদক 
শমা লাইড়ািদঘা মৎ জীবী সমবায় সিমিত িল:, 
সাং-শমা, ডাকঘর- েজ গ , শা া, নামগ  

১৩,৮৩,১২৪/- হ  - - 

৩২. িচলার িব গাং য়া গাগনী 
মৗজা-সহেদবপাশা-৫৮ গং 

০৯  দাগ 
পিরমাণ-২০.৮৫ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব নমিন দাস 

সভাপিত 
মদা ন নহা  ম:স: স: িল:, সাং- মদা ন নহা , 

ডাকঘর-পাহাড় র, শা া, নামগ  

২,৯৮,৬৬৮/- হ  - - 

৩৩. আ াপাড়া প 
মৗজা- পসা-৫৩ গং 

০৬  দাগ 
পিরমাণ-৫৩.০৩ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব নীল চ  দাস 

সভাপিত 
রৗয়া মৎ জীবী ম: স: স: িল:, সাং- রৗয়া, 

ডাকঘর- হাইল, শা া, নামগ  

১,৩৩,৭০৬/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

৩৪. চাম  নদী িবল 
মৗজা- া ণগ ও-২২ 

০৬  দাগ 
পিরমাণ-২৩.৪৪ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
পদ দাস 

সভাপিত 
টকা পালী ম: স: স: িল:, সাং- টকা, পা: 

কািদরগ , শা া, নামগ  

৫৯,৫৩৭/- হ  -  

৩৫. বড়গ ও ইয়ারাবাদ 
মৗজা-বড়গ ও-৫ গং 

০৫  দাগ 
পিরমাণ-৭১.৮৬ একর 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মা: ইকবাল হােসন 

স াদক 
ভা  ইয়ারাবাদ ম: স: স: িল:, সাং-ভা  ইয়ারাবাদ, 
ডাকঘর- েজ গ , উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

১৪,০০,০৮০/- হ  - - 

৩৬. ছাট রা িবল 
মৗজা- ড়ারপাড়-৩৩ 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৬৭.৫১ একর 

১৪২৬-১৪২৮ 
জনাব ত মার দাস 

স াদক 
বাহাড়া ম: স: স: িল:, সাং-বাহাড়া, ডাকঘর-

ি য়ারগ ও, শা া, নামগ  

১,৭১,০৯৬/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

৩৭ ছনচাতল িবল 
মৗজা-সরশ র-২৬ গং 

০৭  দাগ 
পিরমাণ-৬৭.৭৫ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব জগব  দাস 

স াদক 
ফয় া র ম: স: স: িল:, সাং-ফয় া র, 

ডাকঘর-কািদরগ , শা া 
 

১,১৩,২৮২/- হ  - - 



৩৮. রৗয়া ও কারী িবল 
মৗজা- দাউদ র-১০ 

১৬  দাগ 
পিরমাণ- ১২০ একর 

১৪২৬-১৪৩১ 
জনাব রবী  িব াস 

সভাপিত 
উজানগ ও ম: স: স: িল:, সাং-উজানগ ও, ডাকঘর-

েজ গ , শা া, নামগ  

৩,২৯,৪২২/- হ  - - 

৩৯. মরাবাক লাপকা ং 
মৗজা- ল ীপাশা 

০১  দাগ 
পিরমাণ- ১৬.৯০ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব িনিশকা  দাস 

সভাপিত 
তাপ র জনতা ম: স: স: িল:, সাং- তাপ র, 
ডাকঘর-পাহাড় র, উপেজলা- শা া, জলা-

নামগ  

১,১১,৩৪১/- হ  - - 

৪০ দাড়াইন নদী ৫ম খ  
মৗজা- খলাইন-৪০ গং 

১০  দাগ 
পিরমাণ-৩৮.৫০ একর 

১৪২৪-১৪২৯ 
জনাব রামলাল দাস 

সভাপিত 
র নাথ র িহিলপ ম: স: স: িল;, সাং-র নাথ র, 

ডাকঘর- ্ি য়ারগ ও, উপেজলা-শা া, জলা-
নামগ  

৫,৫০,৩০৮/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

৪১. ক য়াপাড়া খাল ও িবল 
মৗজা- দ পাড়া-২৯ 

১১  দাগ 
পিরমাণ-২৪.৫৮ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব িনিশকা  দাস 

সভাপিত 
তাপ র জনতা ম: স: স: িল:, সাং- তাপ র, 
ডাকঘর-পাহাড় র, উপেজলা- শা া, জলা-

নামগ  

৬,৩০০/- হ  -  

৪২. িহজলী িবল কািশত ছাট 
িহজলী 
মৗজা-ছি শ-২৪ 

০২  দাগ 
পিরমাণ-৬৮.৬৬ একর 

১৪২৭-১৪২৯ 
জনাব ভাস চ  দাস 

সহ-সভাপিত, ামল বাংলা ম: স: স: িল:, সাং-
আছান র, ডাকঘর-কািদরগ  

উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

৮,৩৮৯/- হ  - - 

৪৩ নায়াগ ও চাম  নদী 
মৗজা-কাশী র-১৬ গং 

০৫   দাগ 
পিরমাণ-২২.২৭ একর 

১৪২৮-১৪৩৩ 
জনাব স জ আলী 

স াদক 
নাচনী ম: স: স: িল:, সাং-নাচনী,, ডাকঘর-িদরাই 

চা র, িদরাই, নামগ  

৫১,২০০/- হ  - - 

৪৪ কািশ র লাইড়া িদঘা প িড ২য় 
খ  
মৗজা- বাঘমারা 

০৩  দাগ 
পিরমাণ-৯৮.৯৩ 

১৪২৭-১৪৩২ 
জনাব মেহ  চ  দাস 

স াদক 
শরীফ র মাঘমারা ম: স: স: িল:, সাং-শরীফ র, 

ডাকঘর- েজ গ  
উপেজলা-শা া, জলা- নামগ  

৪,১৬,২২৩/- - না 
না শ দান করা 

হেয়েছ। 

- 

 
 


